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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การทํางานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลตางๆ การใหบริการผูปวยจะมีการบันทึก
ขอมูลการรักษาพยาบาลผูปวย อันไดแก ขอมูลอาการที่มา อาการที่ตรวจพบ การตรวจรางกาย
การวินิจฉัย การสั่งยา การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจทางรังสีวินิจฉัย และขอมูล
รายละเอียดที่จําเปนที่จะตองใชในการพิจารณาตรวจรักษาโรคผูปวย ในบัตรบันทึกขอมูลการ
ตรวจรักษา เอกสารตางๆ เหลานี้จะตองถูกจัดเก็บไว เพื่อเปนหลักฐานในการใหการรักษาพยาบาล
และการอางอิงการรักษาเดิมในครั้งตอๆไปอยางตอเนื่อง โดยมีชั้นสําหรับจัดเก็บเอกสารไวในหอง
ของหนวยงานเวชระเบียน ซึ่งเอกสาร อาจเกิดปญหาจากการเสื่อมสภาพ เสียหาย สูญหาย และอีก
ทั้งยังไมสามารถนําไปใชงานพรอมๆ กันในหลายๆ จุดบริการที่ตองการดูขอมูลชุดเดียวกัน พรอม
กันได
ประวัติการมาตรวจรักษาของผูปวยนั้นตองเก็บรักษาไวไมใหสูญหาย และ ถือเปน
ความลับที่หามเปดเผย หามทําหาย เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับผูปวย และตองมีการจัดเก็บไว
ไมต่ํากวา 10 ป ทําใหการจัดเก็บรักษาจะตองเก็บรักษาไวใหปลอดภัยมากที่สุด ลักษณะการจัดเก็บ
ประวัติผูปวยในปจจุบันไดจัดเก็บไวในรูปแบบของเอกสาร ทําใหเกิดความเสี่ยงที่เอกสารจะหาย
เอกสารเลือนลาง ยับเยิน ไมชัดเจน อันจะสงผลใหแพทยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารบางสวนที่เกิดความเสียหายนั้นได และจํานวนเอกสารมีมาก
ขึ้นทุกวั น ทํา ใหพื้นที่ สําหรั บจัดเก็ บเอกสาร ที่จัดเก็ บไวในลักษณะเหมื อนตู หรือชั้น หนังสือ
จํานวนหลายๆตูนั้นไมเพียงพอตอจํานวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นทําใหตองเพิ่มพื้นที่ไวสําหรับจัดเก็บ
เอกสารหรือตองทําลายเอกสารเกาเพื่อใหมีพื้นที่สําหรับรองรับเอกสารใหมที่มีทุกวันแตการ
ทําลายเอกสารเกา มีขอกําหนดวาเอกสารที่สามารถทําลายได ตองเปนเอกสารที่ผูปวยไมมาติดตอ
กับโรงพยาบาลเปนเวลานานเกินกวา 5 ปขึ้นไป
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ฉะนั้นกอนที่จะทําลายเอกสาร จะตองมีการสํารองหรือทําสําเนาเอกสารไวกอน
จึงทําใหเกิดแนวความคิดที่จะใชซอฟตแวร เพื่อเขามาจัดการเอกสารตางๆ ใหอยูในรูปแบบของ
ขอมูลอิเล็คทรอนิกส โดยไดจัดทําระบบการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บลงฐานขอมูล ซึ่งสามารถทํา
การสแกนเอกสารเกาจัดเก็บลงฐานขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เนื่องจากสามารถ
ทําการสแกนเอกสารได 20 หนาตอ 1 นาที ทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว และเพิ่มพื้นที่สําหรับการจัดเก็บเอกสารประวัติผูปวยรายใหมไดมากขึ้น โดยจะทําการ
สแกนเอกสารของผูปวยที่ไมมาติดตอโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปกอน จากนั้นเมื่อสแกนเสร็จจึงจะ
นําเอกสารไปทําลายได
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกสยังไมเปนที่ยอมรับในทางกฏหมาย
ดังนั้นจึงยังตองมีการจัดเก็บไวทั้ง 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบของเอกสารกระดาษและเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส เพื่อใหการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกสใชเสริมทดแทน เอกสารที่สูญ
หายหรือถูกเสนอใหทําลายตามระเบียบ หรือเมื่อมีความตองการใชเอกสารพรอมๆ กันในหลาย
หนายงาน
อนึ่ ง ในการวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบการสแกนเอกสาร เพื่ อ จั ด เก็ บ ลง
ฐานขอมูล ( OPDSCAN ) การที่จะใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานใน
การควบคุมคุณภาพในการผลิต ซึ่งในโครงการนี้ไดใชมาตรฐานคุณภาพของซอฟตแวรไทย (TQS:
Thai Quality Software) ในการควบคุมคุณภาพของวงจรพัฒนาซอฟตแวร และยังใชวงจรชีวิตของ
การพัฒนาซอฟตแวร (SDLC: Software Development Life Cycle) เขามาจัดการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบตามมาตรฐานดังกลาว เนื่องจาก TQS เปนมาตรฐานที่ดัดแปลงใหเหมาะสมกับ
รูปแบบองคกรของการพัฒนาซอฟตแวรไทย พรอมทั้งไดนํามาตรฐานไอเอสโอ 12207 (ISO
12207) เขามารวมใชในการวิเคราะหและออกแบบดวย
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสแกนเอกสารขอมูลการตรวจรักษาผูปวยเขาสูระบบ
ฐานขอมูลของโรงพยาบาล
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลเอกสารอิเล็คทรอนิกส การตรวจรักษาผูปวยผานทาง
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เครือขายคอมพิวเตอรของทางโรงพยาบาล
1.2.3 เพื่อประยุกตการนําเอกสารอิเล็คทรอนิกสของขอมูลการตรวจรักษาผูปวยมา
ใชประกอบการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานในการใหบริการ
ตรวจรักษาผูปวย
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ไดเอกสารการออกแบบสําหรับการพัฒนาระบบสแกนเอกสารขอมูลการตรวจ
รักษาผูปวยของโรงพยาบาล
1.3.2 ไดซอฟตแวรไลบรารี่ระบบสแกนเอกสารขอมูลการตรวจรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาล
1.3.3 ไดซอฟตแวรไลบรารี่ระบบแสดงผลภาพเอกสารขอมูลการตรวจรักษาจาก
ฐานขอมูลเพื่อชวยตัดสินใจในการตรวจรักษาพยาบาลผูปวย
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
- เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาพฤติกรรมการทํางานปจจุบันของเจาหนาที่
หองบัตรของโรงพยาบาล
- สอบถามการใชงานและปญหาที่เกิดขึ้นจากเจาหนาที่หองบัตร
1.4.2 การวางแผน
จัดทําแผนขั้นตอนการพัฒนาและวิเคราะหระบบตามกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร ตั้งแตเริ่มตนโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ
1.4.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
1.4.3.1 การกําหนดปญหา
นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามและการสังเกตุพฤติกรรมการทํางาน
มากําหนดและทําแบบจําลองการทํางานของเจาหนาที่ พรอมศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
โดยการไดนําเอา SDLC เขามาชวยในการวิเคราะหและออกแบบ จนไดผลลัพธออกมาเปน
Requirement Specification
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1.4.3.2 การวิเคราะหระบบ
นํา Requirement Specification ที่ได มาวิเคราะหและทําออกมาเปน
แบบจําลอง และกระบวนการทํางาน (Work Flow) โดยในโครงการนี้ไดจัดทํา คือ
- Use Case
- Sequence Diagram
- Activity Diagram
เมื่อไดแบบจําลองแลว จากนั้นก็นําแบบจําลอง หรือแบบจําลอง
กระบวนการทํางาน ไปจัดการทําการออกแบบระบบตอไป
1.4.3.3 การออกแบบระบบ (System Design)
เมื่อไดแบบจําลองกระบวนการทํางาน แลวจึงนําแบบจําลองไป
วิเคราะหและออกแบบระบบเพื่อใหซอฟตแวรที่พัฒนาออกมาทํางานสอดคลองกับการทํางาน
ในปจจุบันของงานปกติ ในโรงพยาบาล อยางที่ไมเปนการเพิ่มงานใหกับเจาหนาที่ โดยจะ
นํามาออกแบบคือ
- ออกแบบหนาจอการทํางาน (Input Design)
- ออกแบบรายงานสวนของการแสดงผล (Output Design)
- ออกแบบการนําเขาขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Input/Output
Format)
- ออกแบบฐานข อ มู ล ที่ ใ ช ร องรั บ ข อ มู ล จากการนํ า เข า (Database
Design)
- ออกแบบขั้นตอนของการทดสอบโปรแกรม (Testing Design)
* Smoke Test
* Unit Test
* Integration Test
1.4.3.4 การพัฒนาระบบ (System Construction)
ทําการพัฒนาระบบตามที่ไดออกแบบไวและวางแผนไว พรอมทั้ง
ทําการทดสอบแบบคราวๆ (Smoke Test) ไปพรอมๆ กับการพัฒนา

5

1.4.3.5 การทดสอบ (Testing)
หลังจากที่พัฒนาเสร็จแลวก็ทําการทดสอบ เพื่อหาจุดบกพรองของ
โปรแกรม และปรับปรุงใหไดตามความตองการ โดยการทดสอบจะทดสอบตามที่ไดวางแผน
ไว โดยจะทดสอบตามลําดับของการทดสอบ
1.4.3.6 การติดตั้งระบบ ( Setup System )
หลังจากที่พัฒนาโปรแกรม และไดมีการทดสอบแลว โปรแกรมมี
ความถูกตองและพรอมใชงานแลว ก็นําโปรแกรมไปติดตั้งใหโรงพยาบาล เพื่อใหผูใชงาน
ระบบใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4.3.7 การบํารุงรักษา ( Maintenance )
จัดทําแผนสําหรับการบํารุงรักษา ใหรองรับ Requirement ที่
เปลี่ยนไปของลูกคาหลังจากที่ไดทดสอบใชงานระบบจริง เพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
และตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด
1.5 ขอบเขตการจัดทําโครงการ
1.5.1 ศึกษาและวิเคราะหระบบโดยนําหลักการของ SDLC เขามาประกอบการ
วิเคราะห
1.5.1.1 ใชกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบตัวตนแบบ Prototyping
Development
1.5.1.2 นํา Requirement Specification จากการวิเคราะหมาออกแบบและ
วางแผนการทํางานทั้งระบบพรอมทั้งวางแผนการบํารุงรักษาระบบ
1.5.1.3 พัฒนาระบบตามที่ไดวางแผนไว
1.5.1.4 ทดสอบระบบตามขั้นตอนของการพัฒนา
1.5.1.5 ปรับปรุงโปรแกรมใหตรงตามความตองการของเจาหนาที่
หลังจากที่ไดติดตั้งโปรแกรมแลว (Change Request)
1.5.2 พัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน ISO 12207 และมาตรฐาน TQS
- การรับความตองการ (Requirement)
- การวิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis)
- การออกแบบซอฟตแวร (Software Design)
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- การสรางซอฟตแวร (Software Construction)
- การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing)
- การติดตั้งซอฟตแวร (Software Installation)
- การบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software & System Maintenance)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Request Management)
- การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration Management)
- การบริหารโครงการ (Project Management)
- การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
1.5.3
การคนควาแบบอิสระเรื่องการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
เอกสารอิ เ ล็ คทรอนิก ส จั ดทํ า ขึ้น เพื่ อสํ ารองข อมูล เก็ บไว และ เพื่ อใหส ามารถใชสํา รอง
ทดแทนเอกสารกระดาษ โดยมีขอบเขต ดังนี้
1.5.3.1 การสแกนเอกสาร
เป น ขั้ น ตอนการแปลงข อ มู ล จากกระดาษให เ ป น เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดเก็บลงฐานขอมูลในรูปแบบของไฟลขอมูลสํารอง
1.5.3.2 การจัดเก็บไฟลขอมูลลงฐานขอมูล
หลังจากที่ไดไฟลภาพสแกนออกมาแลว จากนั้นระบบจะทําการ
Save ไปจัดเก็บไวในฐานขอมูลตามที่ไดออกแบบไว
1.5.3.3 การแสดงภาพ หรือประวัติการมาตรวจที่ไดจากการสแกน เพื่อ
ตรวจสอบดูวาสามารถใชภาพจากการสแกนแทนเอกสารกระดาษได พรอมทั้งภาพมีความ
ชัดเจน

